Kolbark, dn. 21.08.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy
W ramach projektu pn. ,,Ośrodek ZACISZE – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych
seniorów 60+ z terenu gminy Klucze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr: RPMP.09.02.03-120454/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego ,,KLUCZ” ogłasza nabór
na stanowisko:
FIZJOTERAPEUTA - um. zlecenie (60 godz./miesięcznie) na czas określony
wrzesień/ październik 2018- maj 2020
OSOBY ZAINTERESOWANE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA:


Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: technik fizjoterapii/rehabilitacji
uprawniające do wykonywania zawodu fizjoterapeuty



minimum roczne doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta/ rehabilitant



umiejętności praktyczne, bądź predyspozycje we wspieraniu osób starszych



wiedza na temat

seniorów i elementów wspomagających funkcjonowanie osób

niepełnosprawnych,


mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi

Obowiązki Fizjoterapeuty:


Prowadzenie zajęć grupowych z seniorami – kinezyterapia



Opracowanie indywidualnych planów rehabilitacji dla każdego uczestnika



Prowadzenie ćwiczeń indywidualnych z uczestnikami



Prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu w tym spacerów Nordic Walking



Udzielnie porad dot. rehabilitacji różnych rodzajów schorzeń



Wykonywanie masażów rehabilitacyjnych i leczniczych



Bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją wsparcia
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Czas pracy: usługi fizjoterapeuty będą realizowane od poniedziałku do piątku
w wymiarze 60 godz./ miesięcznie.
Miejsce wykonywania pracy: Jaroszowiec, ul. Leśna 1, 32-310 Klucze
Termin składania ofert: 30.08.2018 r.
Do wzięcia udziału w postępowaniu niezbędne będą dokumenty:
1. Cv
2. List motywacyjny
3. Dokument potwierdzający wykształcenie i doświadczenie kandydata w wybranym
obszarze

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w terminie: w siedzibie Stowarzyszenia
„KLUCZ” lub wysyłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
„KLUCZ
Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
Lub mailowo na adres: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl
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Załącznik nr 1
Proces rekrutacji Fizjoterapeuty
Rekrutacja kandydatów na Fizjoterapeutę składa się z 2 etapów, które pozwalają na
dokładną analizę kompetencji przyszłego pracownika:
Etap I
Formalny: analiza dokumentów aplikacyjnych, selekcja wstępna na podstawie wymogów
formalnych, doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i predyspozycji.
Etap II
Rozmowa kwalifikacyjna: skład komisji rekrutacyjnej będzie obejmować :
 koordynatora projektu
 asystentkę koordynatora projektu
Komisja oceni kandydata na podstawie formularza rekrutacyjnego (arkusz rekrutacyjny
stanowi Załącznik nr 2)
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Kryterium
oceny

Doświadczenie
w pracy z
osobami
starszymi
Wiedza nt.
seniorów i ich
problematyki
Motywacja i
gotowość do
podjęcia
zatrudnienia
Umiejętności
planowania
pracy własnej

Max ocena 1
członka komisji

Max ocena 2
członka komisji

Waga

Razem

10

10

2

40

10

10

2

40

10

10

1

20

10

10

1

20

SUMA
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Załącznik nr 2
Arkusz rekrutacyjny
Minimalny zakres opisu uzasadniającego ocenę podczas Rozmowy Rekrutacyjnej:

Doświadczenie w pracy z osobami starszymi
8-10pkt.: doświadczenie długoletnie pow. 7 lat
4-7pkt.: doświadczenie kilkuletnie 4 - 7 lat.
0-3pkt.: doświadczenie 1-3 lat
Wiedza nt. seniorów i ich problematyki
8-10pkt.: duża wiedza dot. seniorów i ich problematyki
4-7pkt.: średnia wiedza dot. seniorów i ich problematyki
0-3pkt.: mała wiedza dot. seniorów i ich problematyki
Motywacja i gotowość do podjęcia zatrudnienia
8-10pkt.: wysoka motywacja i gotowość do podjęcia pracy
4-7pkt.: średnia motywacja i gotowość do podjęcia pracy
0-3pkt.: niska motywacja i gotowość do podjęcia pracy
Umiejętności planowania pracy własnej
8-10pkt.:
4-7pkt rozwinięte umiejętności planowania pracy własnej w odpowiedzi na potrzeby osób
niepełnosprawnych oraz dokonywania bieżącej analizy zastanych sytuacji.
0-3pkt.: umiejętności planowania pracy własnej w odpowiedzi na potrzeby osób starszych
oraz dokonywania bieżącej analizy zastanych sytuacji są na niskim poziomie.
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